PIT zero dla młodych
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Czy podatnik, który nie ukończył 26 lat i otrzymuje przychody ze stosunku pracy może
w 2019 r. korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy
o PIT? Czy podatnik musi składać swojemu pracodawcy oświadczenie?
Zasadą jest, że przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie
stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT,
chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia
1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
A zatem, złożenie przez pracownika oświadczenia jest warunkiem koniecznym
dla zastosowania przez pracodawcę zwolnienia od podatku już na etapie pobierania zaliczek
w trakcie 2019 r.
Podatnik, który ww. oświadczenia nie złoży - w związku z czym płatnik wypłacając
wynagrodzenie w 2019 r. będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy - będzie mógł
skorzystać ze zwolnienia od podatku w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna:
- art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).
- art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1394).
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